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Voorwoord
Tegen de wind in ! De tegenwind van de crisis en de gure wind uit ‘Den Haag’.
Vier jaar geleden vroeg de SP Schiedam al extra aandacht voor het sociale domein vanwege de
bankencrisis waarin we, met dank aan het neoliberalisme, beland waren. Ook waarschuwden we
toen al dat regeringsmaatregelen er toe zouden leiden dat de gemeente een uitvoeringsorgaan van
‘Den Haag’ zou worden en zo nog maar weinig ruimte voor eigen beleid over zou houden. Dat laatste
is helaas bewaarheid. En triest genoeg is de crisis alleen maar erger geworden. En duurt dankzij het
regeringsbeleid nog steeds voort.
Daarom behoudt de SP Schiedam dezelfde koers: sterk inzetten op armoede bestrijding en het
ondersteunen en helpen van de zwakkeren zo dat zij weer de regie over hun eigen leven kunnen
voeren.
De afgelopen vier jaar heeft de SP zich constructief opgesteld. Geen oppositie voeren om het
oppositievoeren. Dat leidde er toe dat we soms alleen stonden. Maar ook dat we enkele malen als
enige oppositie partij het college steunden. En als SP Schiedam waren we natuurlijk niet alleen in de
vergaderkamers actief. Zo zijn we bij alle winkeliers in het centrum langs gegaan toen het college met
plannen voor uitbreiding van het aantal koopzondagen kwam. We zijn huis aan huis bij de bewoners
van ‘buurt 15’ in de wijk Oost langs geweest om van de mensen zelf te horen hoe zij over hun
woningen en de buurt dachten. En natuurlijk was er aflopen maart de grote manifestatie tegen
bezuinigingen op de thuiszorg die we, met andere partijen en groepen, op het Stadserf hadden
georganiseerd.
De komende vier jaar moeten we daarom dezelfde koers blijven varen. Tegen de wind in. We moeten
de straat op om te weten wat bewoners, ondernemers, organisaties vinden. Ook het beleid zal niet
veranderen. Het armoede beleid, de afnemende zorg voor mensen die dat nodig hebben, de
dreigende sluiting van instellingen blijven onze grootste aandachtspunten. Maar ook punten zoals
milieu, veiligheid, welzijn, woningmarkt, kunst en cultuur, lokale economie en infrastructuur hebben
onze grote aandacht.
Tegen de wind in!
Voor een solidaire samenleving, voor een sociaal Schiedam waar de menselijke maat leidend is.
Daarom SP.

Theo Wijmans
Lijsttrekker SP Schiedam
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Wonen, de buurt is de basis
De buurt is de basis en dient de samenstelling van de gemeenschap te weerspiegelen. Er moet
per wijk gestreefd worden naar een gezonde mix van dure en goedkope woningen, huur- en
koopwoningen, voor starters, gezinnen en senioren.
Huurwoningen
In de gemeenteraad moet worden bepaald hoe groot de voorraad huurwoningen voor de
komende vier jaar dient te zijn. Daarna dienen er prestatie afspraken met de woningcorporatie
gemaakt te worden, waarin het aantal en categorie van de woningen dient te worden vastgelegd.
Geen speculatie
Speculatie en winstbejag leiden dikwijls tot sloop van huurwoningen die nog heel goed te
renoveren zijn. Eén van de gevolgen is dat mensen uit hun eigen vertrouwde buurt worden
verdreven en elders voor een veel hogere huur een woning moeten zien te vinden. Elke
sloopaanvraag dient dan ook zorgvuldig bekeken te worden door de gemeente, voordat er een
vergunning wordt afgegeven. De bewoners dienen goed begeleid en geholpen te worden bij het
vinden van een nieuwe woning tegen een betaalbare huur.
Stop verkoop sociale huurwoningen
Verkoop van sociale huurwoningen moet aan banden worden gelegd. Woningcorporaties mogen
geen huurwoningen verkopen in wijken waar al te weinig van dergelijke woningen zijn. Leegstand
van woningen in de sociale huursector is onaanvaardbaar. De gemeente moet een actief antileegstand beleid voeren en een huurder voordragen als een pand te lang leeg staat.
Huurverhoging
Terwijl het inkomen van veel huurders in de sociale woningsector omlaag gaat geeft het
kabinetsbeleid van VVD en PvdA ruimte voor extra huurverhogingen. Gemeenten zouden, in Den
Haag, moeten aandringen een huurquote vast te stellen; dat is het maximum percentage dat een
huishouden van zijn inkomen kan besteden aan huur en bijkomende kosten.
Kleine renovaties en onderhoudswerkzaamheden mogen geen alibi zijn om de huur te verhogen.
In de particuliere verhuursector dienen huisjesmelkers opgespoord en aangepakt te worden!
Starters
Deze groep verdient onze speciale aandacht en hulp bij het vinden van een betaalbare woning, zij
zijn immers de Schiedammers van de toekomst die wij graag willen binden aan de stad.
Eénpersoonhuishoudens, een vergeten groep
Het aantal éénpersoons huishoudens bedraagt in Schiedam nu al 39,70 % en volgens landelijke
prognoses zal deze groep nog groeien. De gemeente, woningcorporaties en verhuurders dienen
hierop te anticiperen. Nieuwbouw van kleinere woningen, studio’s en de verbouw van bestaande
panden, leegstaande kantoor- en winkelpanden kan deze vraag opvangen.
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Een ruim aanbod van dergelijke woningen maakt het bovendien mogelijk Schiedam te promoten
voor studentenhuisvesting, onze stad is immers ideaal gelegen tussen de universiteitssteden
Delft en Rotterdam en heeft goede trein en metroverbindingen. De komst van een flink aantal
studenten zal de stad verlevendigen en wellicht wordt na het afstuderen Schiedam gekozen als
woonplaats.
Buitenruimte
Elke Schiedammer heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot het schoonhouden van
Schiedam, zwerfvuil moet worden bestreden. Maar ook moet achteruitgang en verloedering van
wijken door de gemeente met kracht worden bestreden. Groenvoorziening, bestrating,
onderhoud van speelwerktuigen en straatmeubilair moet optimaal zijn in alle wijken.
Buurtcentra
In de afgelopen jaren zijn buurt centra gesloten of zo afgeslankt dat ze nog nauwelijks kunnen
functioneren. Deze centra vervullen echter een belangrijke taak in buurt of wijk. Zij moeten de
vinger aan de pols zijn in een wijk, zij kunnen tijdig signaleren als er problemen opduiken en
vraagbaak en verbinding zijn tussen bewoners en gemeente.
De SP vindt dat er voldoende middelen moeten komen om heropening mogelijk te maken en
andere centra op een goed niveau te kunnen laten werken.
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Oude en nieuwe bedrijvigheid
Al jaren proberen bestuurders, college na college de Hoogstraat en andere commerciële gebieden
van de stad te laten opleven. Er is veel geprobeerd, bijvoorbeeld in de vorm van
subsidies, leningen en het opknappen van verwaarloosde panden. Mede door de financiële crisis is
het echter moeilijk gebleken de negatieve spiraal te doorbreken. Gelukkig lukt het een aantal
ondernemers wel om het hoofd boven water te houden. Graag willen wij deze ondernemers voor
de stad behouden en proberen nieuwe aan te trekken.
De gemeente als basis
De gemeente dient nooit een obstakel te vormen maar juist mee te denken met ondernemers. Het is
nodig om goede kaders op te stellen en met ondernemers in gesprek te gaan, te ondersteunen en te
ontlasten in moeilijke tijden, de regeldruk moet tot een minimum beperkt blijven. Het onnodig
inhuren van dure externe bureaus, die vaak alleen bevestigen wat men allang weet, moet
voorkomen worden.
Geen lege panden meer
De Hoogstraat wordt misschien nooit meer de drukke winkelstraat die zij ooit was. Wat wij wel
kunnen doen is eigenaren van lege panden helpen en motiveren iets met deze panden te doen. Elk
handvat wat de gemeente ter beschikking heeft, dient aangegrepen te worden om leegstand tegen
te gaan. Indien het lukt meer bedrijvigheid te creëren zal dat de lokale economie ten goede
komen. Maar de wens om voor alle leegstaande winkelpanden een ondernemer te vinden is
waarschijnlijk niet realistisch. Daarom moeten we ook openstaan voor een andere functie van lege
panden, bijvoorbeeld een woonfunctie. Ook het “pop-up” winkelconcept kan in Schiedam verder
uitgewerkt en ondersteund worden. Niets leuker dan een verrassend en creatief winkelaanbod.
Probeer de markt in beweging te krijgen!
Er worden commerciële successen geboekt met de opkomst van zogeheten stadsboerderijen, deze
zouden bijvoorbeeld op braakliggende stukken in het centrum of andere gedeelten van de stad
gerealiseerd kunnen worden. Lokale restaurants zouden gretig gebruik maken van de verse gezonde
seizoensproducten.
De kleine ondernemer
Koester de kleine ondernemer, een divers winkelaanbod is immers voor iedereen aantrekkelijk. Zorg
voor een duidelijk beleid met bijbehorende afspraken. De kleine ondernemer is in Schiedam al te
vaak het slachtoffer geworden van de enorme ambities van voorgaande coalities, met als gevolg
grootschalige projecten waar deze stad niet klaar voor bleek te zijn. En nu met de opkomst van
internet lijkt het hele concept winkel nog meer onder druk komen te staan.
Oude bedrijvigheid
Zet in op ambachtswerk in de binnenstad. Tenslotte heeft een groot gedeelte van Schiedam de
uitstraling al maar het zou nog mooier zijn als dat bevestigd wordt met de vestiging van een aantal
oude beroepen. Ook stimulering en samenwerking met vakgerichte opleidingen zou hier kansen voor
de toekomst kunnen bieden. Zo'n prachtige oude binnenstad vraagt om specialisten.
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Leven in Schiedam, van jong tot oud
Iedereen moet zich welkom voelen in onze stad, of je hier nu geboren bent of later bent gekomen.
Jong in Schiedam
Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft elk kind recht op een gezonde, schone en veilige
omgeving. De SP vindt dat de gemeente hiervoor de voorwaarden moet scheppen.
Speelplaatsen
Minimaal drie procent van de buitenruimte moet worden gereserveerd voor kinderspeelplaatsen. Na
plaatsing dienen de speeltuigen regelmatig en goed onderhouden te worden. Het zou goed zijn om
na te gaan of het mogelijk is om speelplaatsen bij scholen ook buiten de reguliere schooltijden open
te houden voor gebruik. Natuurlijk moet samen met de betreffende school de mogelijkheid daartoe
onderzocht worden.
Naast “ schoon en gezond” moeten we er wel rekening mee houden dat kinderen ook avontuurlijke,
geheimzinnige en ruige speelplekken willen, waar ze hun fantasie en eigen creativiteit kunnen laten
werken. Op een paar plaatsen in de stad zouden dergelijke “fantasy” speelplaatsen opgezet kunnen
worden.
Hangplek wordt jongerenplek
Jongeren hangplekken zijn van alle tijden, jongeren hebben behoefte aan zo’n plek, laten we dus
stoppen met ze te verjagen en ze van hot naar her te sturen. Ik elke buurt moet minimaal één
hangplek komen. Om er een succes van te maken moeten de jongeren zelf en de buurt erbij
betrokken worden. De jongeren moeten de nodige zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen.
Jongerenwerkers
Jongerenwerkers zijn praktisch geheel wegbezuinigd. De SP vindt dit een kortzichtige maatregel, op
den duur zal dit meer kosten dan het op korte termijn oplevert. Denk bijvoorbeeld aan kosten in de
vorm van overlast, vernielingen en kleine criminaliteit.
Jongerenwerkers zijn een onontbeerlijke schakel tussen de gemeente en de jongeren. Zij kunnen in
een vroeg stadium signaleren waar er iets fout dreigt te gaan om zo toekomstige en veel ernstiger
problemen te voorkomen.
Ouderen
Het neo-liberalisme zet grote groepen mensen weg als onrendabelen, d.w.z. ze produceren niet
meer en consumeren niet meer genoeg. Ook ouderen hebben hier onder te lijden en worden alleen
nog gezien als kosten post, terwijl voorbij wordt gegaan aan de prestaties die ze in het verleden
hebben geleverd.
Een beschaafd land dient te zorgen n voor goede voorzieningen voor ouderen. De gemeente heeft
hierbij een aantal belangrijke taken, zoals een goede thuiszog, het bestrijden van vereenzaming,
goed openbaar vervoer en indien nodig een vervangend alternatief, maaltijdenservice en diverse
diensten speciaal voor ouderen.
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Nieuwkomers
Schiedam heeft een relatief hoog aantal nieuwkomers, veelal afkomstig uit de z.g. MOE- landen. Zij
leggen extra druk op de toch al schaarse huurwoningen, of worden slachtoffer van huisjes melkers.
Om overlast, zoveel mogelijk te voorkomen moet de gemeente krachtig optreden tegen
overbewoning en de praktijken van huisjes melkers.
Een deel van deze nieuwkomers zal terug keren naar het land van herkomst, een ander deel zal zich
hier blijvend vestigen. Voor de laatste groep en hun kinderen moet er een goede en betaalbare
cursussen Nederlands worden aangeboden.
Een speciale groep vormen afgewezen asielzoekers en mensen zonder papieren. Volgens het Rijks
beleid mogen gemeenten geen noodopvang geven. Het is inhumaan mensen, soms met kinderen, op
straat te laten zwerven. Ook deze mensen hebben recht op minimale zorg; onderdak, scholing en
medische zorg. Het Rijks beleid is kennelijk niet in staat deze mensen uit te zetten en zadelt
gemeenten op met het probleem, daarom vinden wij dat de gemeente Schiedam zich uit moet
spreken tegen het strafbaar stellen van illegaliteit.
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Zorg
Indien men zorg nodig heeft en zelf niet in deze behoefte kan voorzien dient er een goed en stabiel
vangnet te zijn.
Zorgtaken

Als het aan het kabinet ligt worden er veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. De
gemeenten krijgen hiervoor geld, waarbij niet vast staat wat er met dit geld gedaan moet
worden, tevens wordt er gekort op deze budgetten. Hierdoor kan iedere gemeente zijn
eigen plan trekken en deze toch al gekorte gelden naar eigen inzicht gebruiken. Daarnaast
vragen wij ons af of gemeenten in staat zijn tot het indiceren van de benodigde zorg en
begeleiding.
Jeugdzorg

Wij wijzen kortingen op het budget van de jeugdzorg af, tevens willen wij dat het geld voor
de jeugdzorg geoormerkt wordt. Wij willen dat professionals indiceren welk vorm van zorg,
voor het kind, jongere of gezin nodig is en niet de gemeenten, op deze manier blijft ook het
recht op deze vorm van zorg bestaan. Ook willen wij geen marktwerking in de jeugdzorg,
zodat deze zorg te allen tijden door vakbekwame mensen wordt gegeven en de gemeente
niet in de verleiding komt om voor de goedkoopste aanbieder te gaan, wat tot
kwaliteitsverlies en gedwongen salariskortingen en verminderde arbeidsvoorwaarden van de
jeugdzorgwerkers zal leiden. Het overhevelen van de jeugdreclassering en het (civiel)
strafrecht naar de gemeenten wijzen wij voor nu af. Wel willen wij dat de jeugdreclassering
en de Raad voor de Kinderbescherming de plicht krijgen om beter met de gemeente samen
te werken.
Thuiszorg

De bezuinigingen op de thuiszorg zijn onacceptabel. Hierbij gaat het om een bedrag van
bijna 2 miljard. Het kabinet wil dat de mensen langer thuis blijven wonen, wat onmogelijk is
wanneer 40% van de huishoudelijke zorg en 25% van de persoonlijke verzorging wordt weg
bezuinigd. De regering wil dat mantelzorgers deze taken gaan overnemen. Mensen die
moeten rondkomen van een uitkering worden dan verplicht om deze taken op zich te
nemen, om op die manier hun uitkering te blijven behouden, ongeacht of ze hier toe in staat
zijn of niet. Door de marktwerking binnen de thuiszorg, bieden de thuiszorgorganisaties hun
diensten zo goedkoop mogelijk aan, hierdoor wordt het uitvoerend personeel verplicht om
een gedeelte van hun salaris in te leveren, wederom gaat dit ten koste van de
arbeidsvoorwaarden en kwaliteit, dit is iets waar wij dan ook niet achterstaan. Wij willen dat
het recht op thuiszorg behouden blijft en dat deze wordt uitgevoerd door professionele
zorgverleners. Het geld wat voor de thuiszorg door de gemeente ontvangen wordt, moet
geoormerkt worden, zodat deze gelden ook daar heen gaat waar het heen hoort te gaan, op
deze manier kunnen we dan inzage krijgen of er op een efficiënte manier gewerkt wordt.
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Geestelijke gezondheidszorg

De bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte richt zich ook op mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met psychische problemen. De verantwoordelijkheid en de zorgtaken
worden echter op het bordje van de gemeenten geschoven, maar het benodigde budget zal
met tientallen miljoenen worden verminderd. Om te bepalen (indiceren) welke steun en
zorg deze groep patiënten nodig heeft zal de gemeente goed opgeleide, professionele
zorgverleners moeten aantrekken, dit zal veel kosten en aandacht vergen.
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Cultuur
Cultuur is een stelsel van waarden, ideeën, opvattingen en beelden die door mensen over de
werkelijkheid gevormd worden. Een goed en actief cultuurbeleid maakt het mogelijk om gevoelens
en inzichten uit te drukken en het kunnen en leren waarderen van andermans inzichten.
Doormiddel van kunst kunnen wij ideeën en inzichten delen met anderen. Omdat cultuur de
inzichten en betekenissen van de werkelijkheid zichtbaar maakt is dit van groot belang voor de
samenleving en nog belangrijker is de uitwisseling van indrukken en ideeën. Elke samenleving
ontleent hieraan haar identiteit. Samen met alle Schiedammers moeten we leren dat kunst en
cultuur er niet alleen is voor de elite, maar voor iedereen!
Kunst en cultuur voor iedereen
Kunst en cultuur komen we dagelijks tegen, het zijn geen geïsoleerde instituten maar zijn breed
ingebed in de maatschappij en hebben altijd raakvlakken met andere sectoren zoals onderwijs,
recreatie, stadsvernieuwing, wetenschap en architectuur.
In onze tegenwoordige samenleving zien we echter dat de alles overheersende rol van de markt
steeds meer grip krijgt op de cultuursector. Dat is jammer omdat als alleen financieel-economische
motieven voorop staan leidt dit onvermijdelijk tot verschraling van het aanbod en ook tot
ongelijkheid en uitsluiting. Het is echter ook zo dat goed cultuurbeleid en het faciliteren van
kunstuitingen een stad economisch vooruit kan helpen. Mensen vestigen zich, wonen en leven en
investeren liever in een bruisende stad waar van alles te doen is.
We moeten ook niet vergeten om op verstandige wijze om te springen met het cultureel erfgoed in
de vorm van gebouwen en monumenten die we in Schiedam hebben.
Bij vele politieke partijen is de kunst ondergeschoven kindje maar niet bij de SP. De SP ziet de kunst
als belangrijk tegenwicht tegen de oprukkende vercommercialisering van de samenleving. Serieuze
aandacht voor kunst betekent serieuze aandacht voor de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Vooral jongeren en kinderen, zouden zo vroeg mogelijk in contact moeten komen met kunst en
cultuur in de meest brede zin.
Bibliotheek, museum en theater
We hebben in Schiedam een mooi en landelijk gewaardeerd museum, we hebben bijna de beste
bibliotheek en de beste bibliothecaris van Nederland, we hebben een theater met een uitstekende
programmering en nog veel meer. We moeten deze culturele instellingen die voor een groot aantal
bezoekers uit de regio maar ook uit heel Nederland zorgen koesteren en er trots op zijn. Verdere
bezuinigingen hierop zijn niet meer aanvaardbaar.
Het aantal bibliotheken is al drastisch verminderd tot één, de wijkcentra verdwijnen, het
muziekonderwijs is wegbezuinigd, terwijl dit juist de ontmoetingsplaatsen in de wijk zouden moeten
zijn, waar iedereen elkaar tegenkomt, van jong tot oud, de plekken die de cohesie in een wijk
bevorderen.
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Vervoer
Mobiel zijn en mobiel blijven op een efficiënte en verantwoorde manier.
Openbaar vervoer
De heer Stevaert, voormalig minister in België zei ooit twee dingen die één op één ook voor
Nederland gelden, “Goed openbaar vervoer is nauwelijks duurder dan slecht openbaar vervoer” en
“Arme mensen hebben even veel recht op mobiliteit als rijke mensen.” De SP kan zich hier volledig
achter stellen.
Als bescheiden begin wil de SP, gratis OV voor 65 plussers, minima en jongeren tot en met 16 jaar.
Voor ouderen met alleen AOW en de minima en gezinnen met kinderen zijn de kosten voor het OV
te hoog. Ouderen worden door het gebrek aan mobiliteit nog verder in isolement en eenzaamheid
gedreven, voor minima en gezinnen met kinderen die in de regio naar school gaan is het een zware
aanslag op hun budget.
Een lege bus laten rijden kost evenveel als een volle. Verhoog de service en de frequentie, zorg dat
huisartsenposten, bejaardenhuizen, bedrijventerreinen en scholen goed bereikbaar zijn en
doorbreek daarmee de spiraal naar beneden.
Fiets
Het oer Hollandse vervoer middel, de fiets, verdient een fijnmazig en goed onderhouden netwerk
van fietspaden. Uiteraard dienen de fietsroutes zo veilig mogelijk te zijn met speciale aandacht voor
routes naar scholen. Er dienen voldoende stallingruimten en fietsen rekken te zijn op plaatsen waar
daar veel behoefte aan is.
Auto
De SP is geen anti-auto partij, te veel mensen hebben elke dag hun auto broodnodig, maar korte
stadsritjes dienen zoveel mogelijk ontmoedigd te worden. Onder autoluw verstaan we echter iets
anders als auto vrij en verboden voor auto’s. Vooral in de wat oudere, vooroorlogse wijken is er
dikwijls een groot gebrek aan parkeerruimte. Het autobezit is enorm toegenomen en daar bovenop
komt dan nog de parkeerdruk van bedrijfswagens en busjes. De beperkte parkeerruimte zal zo goed
en slim mogelijk benut moeten worden, betaald parkeren, parkeren alleen voor vergunninghouders
zal lang niet in alle gevallen helpen maar het probleem slechts verplaatsen. Er kan wel gezocht
worden naar mogelijkheden om in de buurt van woonwijken bewaakte parkeer terreinen in te
richten voor bedrijfswagens en daarmee de druk op de parkeerplaatsen in de wijken te verlichten.
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Sport en recreatie
Bewegen en ontspannen is belangrijk, van jong tot oud
Sport accommodatie
Sport is voor veel Schiedammers een belangrijk onderdeel van hun vrijetijdsbesteding. Het is de taak
van de gemeente dit te faciliteren. Daarbij moet het mogelijk zijn om aan sport te doen op recreatiefen op prestatieniveau. Sport beoefening dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Jongeren uit
gezinnen met een minimum inkomen moeten geholpen worden als de betaling van contributie aan
een sportvereniging problemen oplevert.
Het is van belang dat faciliteiten, velden e.d. , optimaal gebruikt worden. Voor zover mogelijk kunnen
sportverenigingen faciliteiten samen gebruiken en benutten om zo de kosten te drukken.
Individuele sporten
Individuele sportbeoefening, zonder tussenkomst van een club of vereniging, zoals skaten, biken en
joggen, krijgt onvoldoende aandacht en ruimte. Het tunneldak van de A 4 zou hiervoor uitstekend
kunnen dienen, maar ook per buurt moet er ruimte gezocht worden en beschikbaar gesteld worden
voor deze vormen van sport beoefening. Minimaal drie procent van de buitenruimte moet
beschikbaar zijn als speelruimte voor de jeugd.
Zwemles
In een zo waterrijk land als Nederland verdienen zwembaden en het zwemonderwijs speciale
attentie. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om minimaal de zwemdiploma’s A en B te behalen.
Daarnaast hebben zwembaden, voor jong en oud een belangrijke recreatieve functie en wordt
plezier gekoppeld aan gezonde lichaamsbeweging.
Het is daarom van groot belang dat de zwembaden Groenoord en Zuid behouden blijven voor
Schiedam.
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Werk en inkomen
De economische crisis slaat snoeihard toe, de werkloosheidscijfers stijgen nog steeds. Ook in
Schiedam staan meer en meer mensen langs de kant. Het kabinet Rutte komt nauwelijks met
initiatieven en nieuwe ideeën om deze cijfers terug te dwingen. Als plaatselijke partij pretendeert
de SP-Schiedam niet deze wereldwijde crisis wel even op te lossen. Wel vinden we dat we solidair
moeten zijn met de slachtoffers van deze crisis. Dat betekent in de praktijk dat we een goed sociaal
vangnet in stand moeten houden.
Werk en inkomen
Als iemand werkloos is geworden moet zij/hij snel en adequate geholpen worden bij de zoektocht
naar een nieuwe baan. Allerlei cursusjes van re-integratiebureaus helpen hierbij niet of nauwelijks en
zijn weggegooid gemeenschapsgeld. Kijk goed naar iemands capaciteiten en mogelijkheden en biedt,
als het nodig is, passende om- of bijscholing aan. Voor jongeren zijn goede leer-, werkprojecten van
groot belang. De gemeente kan een belangrijke rol spelen door vraag en aanbod bij elkaar te
brengen. Een goede samenwerking tussen de gemeente en het klein- en middenbedrijf kan de start
motor zijn om jongeren aan de slag te krijgen.
Sociale werkplaats
Er staat wetgeving op stapel die het behoud van de sociale werkplaatsen zeer moeilijk zal maken. De
SP zal zich hiertegen scherp verzetten en zijn best doen deze werkplaatsen te behouden. De sociale
werkplaats zorgt er voor dat mensen met een belemmering zelf hun brood kunnen verdienen, dat is
niet alleen financieel l van belang maar het verhoogt ook de eigenwaarde en maakt mensen niet
afhankelijk van een uitkering.
Uitkering en bijstand
Als iemand noodgedwongen een beroep moet doen op de bijstand moet hij of zij een duidelijke
uitleg krijgen van regels, rechten en plichten. Maar wijs ook op de mogelijkheden van bijzondere
bijstand, zoals vergoeding van tandartskosten, verlaging of kwijtschelding van waterschapsbelasting
e.d., en welk bedrag er nog vrij mag worden bijverdiend. Vertel het duidelijk en vertel het
onmiddellijk bij aanvang van de uitkering.
Schuld en hulp
Door de financiële crisis raken meer en meer mensen in grote financiële nood. Niet alleen werklozen
en de minima raken in de problemen maar ook werkenden en kleine zelfstandigen komen door terug
lopende inkomsten in de schulden. Een goede en vooral snelle schuldhulpverlening is dan het laatste
middel om de deurwaarder van de stoep te houden.

Werk en uitkering
De SP vindt het onaanvaardbaar dat mensen worden ontslagen en vervolgens dezelfde baan krijgen
aangeboden voor minder loon of dat een vrijwilliger met behoud van uitkering het werk opknapt.
Vrijwilligerswerk mag nooit een volwaardige baan verdringen, volwaardig werk verdient een
volwaardig loon dat voldoet aan de cao-normen. Werken voor een uitkering moet slechts bij
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uitzondering mogelijk zijn en mag niet langer duren dan drie maanden, daarna moet het contract
omgezet worden naar een reguliere baan die zich houdt aan cao-normen.
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Natuur en milieu
We staan er weinig bij stil maar de natuur is ons kostbaarste bezit. De lucht die we in ademen,
het water dat we drinken en het voedsel dat we eten het komt allemaal uit de natuur, daarom
moeten we haar de ruimte geven, respecteren en haar met zorg behandelen.
Koester de natuur
We wonen in een gemeente omringd door havens, snelwegen en industrie wat het moeilijk
maakt de natuur voldoende ruimte te bieden. Een gezonde leefomgeving vraagt om een
gezonde natuur.
We moeten zuinig omgaan met onze flora en fauna. Iedere boom minder is eigenlijk een groot
verlies alleen bij ziekte of gevaar voor de verkeersveiligheid mogen ze geruimd worden. De SP
vindt dat voor iedere gevelde boom een nieuwe geplant moet worden.
Dieren verdienen ook onze bescherming zij kunnen zich niet uitspreken en zijn weerloos
overgeleverd aan de grillen van de mens. De SP vindt het voortbestaan van het asiel en
dierenambulance belangrijk. Werkzaamheden dienen altijd met zorg voor de plaatselijke fauna
te worden verricht. Het zou goed zijn om de natuur aan het water wat meer ruimte te gunnen en
de kwaliteit van het water te bewaken.
Gezonde lucht
De lucht die je binnenshuis inademt is misschien wel schoon maar vanaf het moment dat je
buiten staat is de kwaliteit veel minder. Sommige metingen zijn ronduit schokkend te noemen.
Als je wel eens door de stad fietst of wandelt, of op een drukke weg voor een stoplicht staat kan
je dit zelf ervaren.
De feiten zijn dat vervuilde lucht je leven bekort. Verbeteringen zijn gelukkig wel mogelijk en de
SP streeft ernaar om met een actieplan te komen om met lokale partners een flinke vergroening
of beter gezegd verfrissing van de buiten lucht na te streven.
Groene daken
Laten we eindelijk beginnen met het realiseren van het groene daken plan voor Schiedam.
Groene daken zijn daken bedekt met vegetatie en begroeiing. ( grassen, vetplanten, kruiden )
Groene daken leveren meerdere voordelen op. Ze vangen regenwater op en voeren het
vertraagd af, waardoor het riool minder belast wordt als het hard regent. Groene daken nemen
stofdeeltjes uit de atmosfeer en zo vormen ze een buffer tegen luchtvervuiling. Bovendien
leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van het energieverbruik omdat ze een
isolerende werking hebben. Dat scheelt in de portemonnee en in de uitstoot van CO2. Schiedam
wordt er letterlijk groener van In combinatie met zonnepanelen zou de CO2 compensatie nog
groter gemaakt kunnen worden. Belangrijk is het dan wel dat de gemeente zich uitspreekt tegen
de belasting maatregel van het rijk, die het overschot van stroom die huishoudens leveren aan
het energienet belast!.
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Asbest
De SP vindt het hoogst noodzakelijk dat de gemeente Schiedam een inventarisatie maakt van alle
openbare gebouwen en woningen van woningbouwcorporaties waarin asbest verwerkt is. In veel
gebouwen en woningen van voor 1990 is dit levensgevaarlijke goedje te vinden. Als er
werkzaamheden moeten worden verricht dient men eenvoudig door het naslaan van een
asbestregister te weten te komen of er asbest aanwezig is. Evenals kopers dienen ook huurders,
bij het afsluiten van een huurovereenkomst op de hoogte gebracht te worden als er asbest
aanwezig is en op welke plaats(-en).
Als er asbest verwerkt is op kwetsbare plaatsen, waar snel beschadigingen en/of slijtage kan
optreden, dient een saneringsplan te worden opgesteld om dit materiaal vakkundig te laten
verwijderen.
Groente kweken
Het moet mogelijk blijven voor zowel jongeren en ouderen om te blijven tuinieren. Jongeren
krijgen meer begrip voor de natuur en het creëert voor ouderen gemeenschapszin.
De volkstuinen in Schiedam zijn van grote waarde voor de gezondheid van haar bewoners.
Plannen om fruit en moestuinen te starten dienen gestimuleerd te worden, wellicht kunnen zij
ook een bijdrage (of een grotere) leveren aan de voedselbank.
Groener Schiedam
Om een band met de natuur te krijgen moet je jong beginnen, daarom is het zo ontzettend
belangrijk dat faciliteiten als de Boschhoek, de Raat, de Kindertuinen in Schiedam Noord en Zuid
en het Natuur en Milieu educatie centrum blijven bestaan.
De ‘groene long’, Beatrixpark, Julianapark en Maasboulevard moeten bescherm en behouden
worden voor Schiedam en dus niet bebouwd.
We kunnen allemaal een steentje bijdragen om onze wereld gezonder te maken. Zonnepanelen
plaatsen en “cradle to cradle” principes toepassen op onze bouwkundige plannen. In verband
met de klimaatverandering is het noodzakelijk om betere regenwateropvang voorzieningen te
treffen. Onze gemeente moet ook meegaan met deze principes. Buurlanden hebben al laten zien
dat vergroening op lokaal gebied, op de langere termijn ook weer voor nieuwe werkgelegenheid
kan zorgen. De gemeente Schiedam heeft al veel gedaan maar moet nog ambitieuzer worden.
Het is dan ook vreemd dat de stad met de grootste windmolens ter wereld nog niet het inzicht
heeft gehad dat de oplossingen voor onze vervuilende energieproblemen misschien al eeuwen in
ons midden staan.
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Onderwijs in Schiedam
Als het aan Rutte II ligt worden de gelden voor de huisvesting van scholen weggehaald bij de
gemeenten en ondergebracht bij de scholen zelf. Dat is geen goede ontwikkeling, gemeenten
hebben namelijk een kijk op de hele stad en zijn daarom veel beter in staat onderwijs evenwichtig
te verspreiden.
De basisschool: de basis voor een goede opleiding
Elk kind in Schiedam verdient een goede basisschool op loopafstand. Scholen dienen bij voorkeur een
gemengde samenstelling te hebben die een afspiegeling is van de samenstelling van de wijk. De SP
wil daarom dat kinderen voorrang krijgen bij een school in de eigen buurt. Dit laat in principe de vrije
schoolkeuze onverlet.
De vrijwillige (ouder-)bijdrage mag niet verplicht worden gesteld. De ouderbijdrage is bedoeld voor
extraatjes en zou bij voorkeur aan een maximum moeten worden gebonden.
Veilig naar school
De veiligheid van onze kinderen en jongeren moet voorop staan. De SP wil daarom extra aandacht
voor de verkeerssituatie in de directe omgeving van scholen en andere voorzieningen waar
voornamelijk kinderen en jongeren gebruik van maken. Scholen zouden daarom niet aan drukke
verkeersaders gebouwd moeten worden. Ook dient te worden gekeken naar de milieumetingen in de
directe omgeving: een hoog percentage fijnstof is een gevaar voor de gezondheid.
Verkeersbelemmerende maatregelen mogen geen gevaar opleveren voor het overige verkeer en
moeten worden ingepland met het oog op een zo goed mogelijke inrichting van de buitenruimte.
De brede school
De SP is voorstander van het onderbrengen van meerdere voorzieningen voor kinderen en jongeren
in hetzelfde gebouw, als dat niet ten koste gaat van het lesgeven zelf. Voor- en naschoolse opvang en
overblijfmogelijkheden, evenals het aanbieden van taalvaardigheid lessen aan peuters en hun
ouders/verzorgers, moeten waar mogelijk plaatsvinden onder hetzelfde dak. Ook valt te denken aan
het aanbieden van extra sport- of muzieklessen door een bevoegd docent.
Woningcorporaties en verenigingen kunnen in wijken waar ze actief zijn worden betrokken bij de
exploitatie van schoolgebouwen. Dit mag echter niet leiden tot de vorming van grote scholen. Bij de
bestrijding van schooluitval zijn juist kleine en overzichtelijke scholen belangrijk.

Stages en werkervaring
Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook in leerbedrijven. De SP wil dat er meer mogelijkheden
komen voor een stage die aansluit bij de opleiding. Ook de gemeente heeft hierin een taak. Stagiaires
mogen niet zonder begeleiding of als vervanging van arbeidskrachten worden ingezet.
Ook maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs moeten een duidelijk aantoonbaar nut
opleveren voor de gekozen opleiding.
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Hulp bij laaggeletterdheid
In Schiedam wonen relatief gezien veel mensen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven. De SP
wil dat deze groep wordt gestimuleerd om zich te laten bijscholen. Voorlichting is hierbij belangrijk.
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Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet
Karel Glastra van Loon

SP – Schiedam
+31645649899
+31613461543
E. schiedam@sp.nl

www.schiedam.sp.nl
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